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                                                                                      Wg rozdzielnika 
 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  

 
 Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zwanej dalej Kpa   

 

zawiadamia się o: 
 

wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22.06.2021 r. na wniosek firmy Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, w imieniu której na mocy udzielonego pełnomocnictwa działa Pan 

Jarosław Kudłacik, skierowany do Marszałka Województwa Pomorskiego, następnie przekazany 

według właściwości Staroście Nowodworskiemu w dniu 01.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża terenu dla 

inwestycji o charakterze ponadwojewódzkim ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kolnik – 

Elbląg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw pomorskiego                    

i warmińsko – mazurskiego” – Zadanie ,,część liniowa gazociągu na terenie województwa 

pomorskiego” przebiegającej przez następujące działki:  

 

 1, 3/2, 9/1, 10/7, 36/11, 38, 43 (obręb ewidencyjny Miłocin), 

 64, 91, 92, 93, 184 (obręb ewidencyjny Cedry Małe), 

 150, 151/2, 264, 265/3, 267/2, 268/2, 268/1, 276/4, 276/7, 276/12, 276/18 (obręb ewidencyjny 

Cedry Wielkie), 

 4, 16, 49/1, 49/2, 49/4, 49/9, 49/10, 215/1, 215/10, 229/3 (obręb ewidencyjny Leszkowy), 

gmina Cedry Wielkie, powiat Gdański, województwo pomorskie, 

 

 56/11 (obręb ewidencyjny 0002 Jeziernik),  

 61, 68, 71/1, 71/2, 199, 200, 204/6, 204/46, 204/47, 204/93, 204/99, 232, 234, 248/1, 248/2, 

248/5 (obręb ewidencyjny 0004 Nowa Kościelnica),  

 7 (obręb ewidencyjny 0005 Ostaszewo),  

gmina Ostaszewo, powiat nowodworski, województwo pomorskie, 

 

 153, 154, 158 (obręb ewidencyjny 0002 Jazowa),  

 45/3, 203, 205/2, 268/2, 270/2, 273, 275, 276, 316, 321, 324, 325, 337/2, 338, 341, 350/8, 

350/13, 350/31, 359/35 (obręb ewidencyjny 0005 Kmiecin),  

 65/3, 65/6 (obręb ewidencyjny 0006 Lubieszewo),  

 116/1, 120/1 (obręb ewidencyjny 0009 Myszewko),  

 180/2, 185, 187/1, 216, 221, 222, 233/1, 233/2, 236, 257, 258/48, 263, 264/3 (obręb 

ewidencyjny 0011 Orłowo),  

 19/1, 20, 30, 48, 68/2, 78/2, 80/1 (obręb ewidencyjny 0014 Rakowiska), 

 3, 7/6, 13/5, 19/21, 38/67, 38/70 (obręb ewidencyjny 0015 Rychnowo Żuławskie),  

 7/2, 16, 18, 32/1, 34/21, 38 (obręb ewidencyjny 0019 Tuja),  

 96/8, 101/7, 101/15, 101/18, 140/1, 140/2, 140/4, 140/5, 140/10, 140/11, 140/12, 256 (obręb 

ewidencyjny 0020 Wierciny),  

gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie. 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 

czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku          

z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych 

materiałów znajdujących się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego     

STAROSTA NOWODWORSKI             
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23        

82 - 100 Nowy Dwór Gdański 

 



w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. gen. Sikorskiego 23 w pokoju nr 24 w poniedziałek, wtorek        

i czwartek w godz. 7
30

-15
30

, we środę w godz. 7
30

-16
30

 i w piątek w godz. 7
30

-14
30

 w terminie 10 dni 

od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

W myśl art. 41§ 1 Kpa strony postępowania i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić 

organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu pod rygorem uznania, iż doręczone 

pismo wywiera skutek prawny. 

Ponadto informuje, że zgodnie z art. 37 §1 Kpa Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, 

jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub w przepisach szczególnych ani 

wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne 

do załatwienia sprawy. Ponaglenie należy wnieść za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym bierze udział 

więcej niż dwadzieścia stron. Zgodnie z art. 49a Kpa tut. organ będzie dokonywać zawiadomień o 

decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 

1 Kpa, tj. w formie publicznego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej (www.bip.nowydworgdanki.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego w 

Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po 

upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 

119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 

reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy 

Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia 

projektu robót geologicznych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i 

górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                                  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych, tj. przez okres 5 lat. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
Z up. STAROSTY 

                ( - ) 

     mgr Krystyna Damszel-Podsiadły 
                                                                            Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Otrzymują: 

- wg rozdzielnika 

 

http://www.bip.nowydworgdanki.pl/
mailto:starostwo@nowydworgdanski.pl

